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star novamente em Acaraú foi uma grata surpresa. Mesmo feliz 
com o resultado da publicação do Almanaque “A importância da 
leitura”, não imaginava que seria novamente convidado para um 
contato com os jovens que acompanhei durante a edição do projeto 
em 2016. Construímos juntos uma publicação inédita, capaz de 
apresentar, numa leitura leve, a criatividade única das crianças 

e adolescentes vivendo nos territórios atendidos pelo projeto Elo de Saberes. 
Percebi naqueles jovens um modo acolhedor e responsável de ver o mundo, algo 
que é hoje tão raro e, ao mesmo tempo, tão necessário. Esse novo convite trouxe 
então, além de uma excelente notícia, um novo desafio.
O propósito agora seria: criar com eles um tutorial de como escrever textos para 
blog. O livreto que está lendo é o resultado disso. Os envolvidos na sua criação 
foram acompanhados durante um mês por monitores engajados no projeto Elo 
de Saberes, e orientados pelos profissionais do Instituto da Infância - IFAN. 
Houve dois encontros em que discutimos conteúdo referente aos conceitos 
de leitura; texto literário e não literário; estrutura da narrativa; gêneros e tipos 
textuais; a estrutura do poema; e no que consiste o gênero história. Para dar 
forma a esses conceitos, trabalhamos na construção do lide jornalístico e na 
produção de conteúdo online a partir de elementos básicos: planejamento, 
título do post, resumo/linha fina, introdução, desenvolvimento em tópicos, 
fechamento/conclusão, call-to-action.
No primeiro encontro lhes foi proposta como tema uma realidade fantástica: 
“um mundo sem comunicação digital”, o que lhes instigou a criar algumas 
interessantes histórias cujo ambiente eram as localidades atendidas pelo 
projeto. No segundo encontro lhes foi pedido que escrevessem novos textos, 
seguindo a estrutura do anterior, mas com tema livre.
O resultado não poderia ser mais original.
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Assumindo o controle da atividade, os próprios adolescentes transformaram o 
que seria o tutorial num compilado criativo de histórias, revelando naturalmente 
características genuínas da realidade em que vivem. Daí vieram os momentos 
descritos nesta edição: os meses de recuperação de um braço quebrado, uma 
emocionada partida de futebol, o surgimento de amizades improváveis, o 
encontro com o ídolo, uma noite banal que se tornou um bom momento em 
família, o amor pelo esporte, dicas para curtir a comunidade, e até uma meta-
história sobre o nosso segundo dia de oficina. A aparente simplicidade dessas 
narrativas revelou recortes verdadeiros do cotidiano em Acaraú.
Portanto, o que seria a produção de conteúdo pedagógico sobre a linguagem de 
produção online tornou-se o que você leitor, verá nas próximas páginas: a poesia 
em prosa, genuína e autêntica, utilizando técnicas de leitura e escrita criativa. 
Mais uma vez sou grato por fazer parte desse processo.
Espero que a leitura desses pequenos momentos da vida em Acaraú possa lhes 
trazer para perto daquele imponderável elemento lírico, muitas vezes perdido em 
meio a ansiedade do mundo contemporâneo. Procure parar um pouco e encare 
essas histórias como uma agradável caminhada por esses lugares cheios de um 
encanto cotidiano, criado pela simplicidade de sorrisos e brincadeiras em meios 
a palavras e versos.
Que você tenha um bom passeio.

Edmilson Miranda Jr
PROFESSOR E EDITOR
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Regras do 
Tutorial
Para compôr os textos as crianças e jovens dos territórios 
atendidos pelo projeto foram guiados em dois momentos 
apresentados a seguir:

1. PLANEJAMENTO DAS ETAPAS PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS 
PARA POSTS PUBLICADOS ONLINE

• planejamento;
• título do post;
• resumo/linha fina;
• introdução;
• desenvolvimento em tópicos;
• fechamento/conclusão;
• call-to-action.
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2. CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS TEXTOS 
DESENVOLVIDOS COM BASE NA CRIAÇÃO DE LIDES

• QUEM;
• ONDE;
• QUANDO;
• COMO;
• PORQUE.

Nas próximas páginas você verá os lides apresentados antes do 
texto de cada território participante das oficinas, seguido das 
palavras-chave pensadas para “tagear” as publicações quando 
publicadas em blog.
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Cras II
Lide
COMO: estava jogando futebol, fui empurrado e caí por cima do 
braço

QUANDO: dia 6 de agosto de 2017

ONDE: no estádio

PORQUE: fui empurrado

QUEM: Samuel CRAS II

9
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De um acidente 
à recuperação
Num dia normal eu levantei e fui para a aula, normais também 
foram as duas primeiras aulas. No recreio fui jogar futebol, sem 
querer meu amigo me empurrou e caí por cima do braço, fui para o 
hospital com muita dor.

Quando cheguei lá descobri que tinha de ir para Fortaleza fazer 
uma cirurgia. Depois de fazer a cirurgia tive que usar gesso por dois 
meses.

Quando fui para a aula todo mundo ficou perguntando se eu estava 
bem. Depois de dois meses tirei o gesso e fui me recuperando aos 
poucos.

Samuel
CRAS II

#acidente #cura #aprendizado #cirurgia #escola
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Morada Nova
Lide
QUEM: todos nós jogadores

ONDE: na quadra do loteamento

QUANDO: quinta-feira, dia 19 de outubro

PORQUE: uma revanche, pois já havíamos perdido um jogo para 
eles

COMO: foi um jogo disputado

13
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Futebol de 
morada nova 
Em Morada Nova temos muito espaço para brincar de futebol com 
nossos amigos. Os espaços são loteamentos, como na arena do 
Pólo, no campinho do Railton, ou no Society (onde a gente vai 
toda sexta-feira). Lá no Pólo houve um dia em que nós jogamos 
contra o time da Colônia; no primeiro tempo estávamos perdendo 
de três a zero, mas no segundo tempo, quando saiu o Mateus e 
entrou o Guilherme, o Comesol fez nosso primeiro gol. A gente 
reagiu e conseguiu empatar de três a três. Acabou o segundo 
tempo e fomos para os pênaltis, o primeiro a bater a cobrança foi o 
Miudinho e ele errou, todo o time da Colônia vaiou o Miudinho. Foi 
a vez e do Guilherme bater e ele fez! No final, foi a vez dos goleiros, 
e os dois erraram. Fomos para o mata-mata, quando a gente estava 
em um a um o Miudinho fez o outro gol, o que a gente precisava, e 
nós vencemos a partida.

Railton, Guilherme e Mateus
MORADA NOVA

#futebol #vitória #emoção #time #golaço
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Aranaú
Lide
QUEM: Eu e minhas amigas

ONDE: na praia e em Aranaú

QUANDO: julho de 2017

PORQUE: conheci uma menina metida a besta

COMO: gosto de ir à praia e criei uma história sobre isso

17
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Um problema 
inesperado
Uma aventura na praia pode começar quando
você menos espera

Certo dia, uma menina chamada Radija Flaiane, que estudava na 
escola Manoel João de Araújo e gostava de ir para o projeto Elo de 
Saberes, convidou suas amigas da escola para ir para a praia no 
final de semana. Suas amigas amavam ir para a praia tirar fotos, 
mas, todas as vezes em que elas marcavam não dava certo. No 
final de semana então, ao invés de ir à praia, Radija e suas amigas 
resolveram ir para o parquinho que tinha chegado na cidade. As 
meninas combinaram de ir para à praça brincar de skate e patins. 
Começaram a brincar de várias coisas, quando apareceu uma 
menina que era muito patricinha e metida, ninguém gostava dela, 
ela gostava de humilhar as pessoas por causa da cor e também 
por suas condições financeiras. Todo mundo falava que, se ela 
continuasse daquele jeito não ia ter amigos de verdade.

#amizade #perdão #aprendizado #diversão #praia
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Nesse dia ela disse:

– pra que ter amigos se eu tenho dinheiro.

Sem se conter, e por já conhecer a fama da menina, Radija 
respondeu simplesmente:

– mas dinheiro não compra felicidades.

Com o passar do tempo essa conversa ficou na mente dela, que 
dinheiro não era tudo, e, embora não admitisse, ela, na verdade, 
parecia querer que Radija e suas amigas fossem amigas dela. 
Com o tempo isso começo a fazer ela mudar. Mudou o jeito e as 
atitudes, para ganhar a confiança das meninas ela convidou todas 
para fazer um piquenique na praia. Elas aceitaram e, com isso, 
e com a convivência, Radija e suas amigas perceberam que ela 
não era aquela pessoa que imaginavam, com a menina “metida” 
elas finalmente foram à praia, e tiraram várias fotos no pôr-do-sol. 
A menina parecia mais feliz com esse encontro e os outros que 
vieram depois. E Radija aprendeu que não podemos “julgar um livro 
pela capa”.

Radija Flaiane
ARANAÚ
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Colônia dos 
pescadores
Lide
QUEM: Emerson, minha mãe, seguranças, Zezé di Camargo

ONDE: Marco CE – Atrás do palco

QUANDO: 2 de agosto de 2011

PORQUE: Para realizar um sonho

COMO: conhecendo de perto Zezé di Camargo

21
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Um sonho 
realizado
No dia 02 de julho de 2011 eu consegui realizar um sonho, conhecer 
de perto os cantores Zezé di Camargo e Luciano, mas só consegui 
conhecer Zezé di Camargo.
Tudo começou no dia 30 de junho quando minha mãe me deu a 
notícia que Zezé di Camargo e Luciano iriam fazer um show em 
Marco, município do Ceará, no dia 02 de julho. Eu fiquei muito 
animado porque iria no show deles, as horas parecia que não 
passavam, foram os dois dias mais longos da minha vida, mas eu 
aguentei firme.
Quando chegou o grande dia nós fomos para a casa de uma amiga 
de minha mãe e ficamos lá até a noite. Quando começou o show 
minha mãe e eu corremos para perto do camarim, foi aí que minha 
mãe começou a sua ‘’grande luta’’ com o segurança. Minha mãe 
disse:
– Por favor moço, deixe a gente entrar, meu filho quer conhecer ele 
de perto.

#sonho #ZezédiCamargo #show #conquista #aventura
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Mas o segurança disse:
– Não senhora, não posso fazer isso sem autorização.
Mas a minha mãe pelejava muito com ele, que sempre dizia não, só 
podia entrar se tivesse a pulseira branca do camarim, e a gente não 
tinha essa pulseira.
Foi então que nós vimos um casal saindo com as pulseiras, e minha 
mãe as pediu. Porém, para o azar dela, o segurança viu a troca e 
continuou sem deixar a gente entrar.
Minha mãe irritada disse:
– Emerson vai lá para baixo do palco.
Aí eu fui, mas quando eu ia chegando no camarim, o segurança viu e 
disse para eu voltar. Aí eu voltei, e disse pra ela. Nós então ficamos 
esperando até o show acabar.
Quando o show acabou eu vi Zezé di Camargo, ele estava indo 
embora quando minha mãe gritou:
– Zezé! Meu filho é seu fã e quer tirar uma foto com você!
Imediatamente ele veio e tirou várias fotos com a gente, minha mãe 
pediu para o segurança tirar uma foto de nós três, mas ele não tirou. 
Foi aí que Zezé di Camargo tomou a câmera da minha mãe e deu 
para o segurança tirar a foto.

Emerson Galvão
COLÔNIA DOS PESCADORES
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Paulo VI
Lide
QUEM: todos da comunidade

ONDE: nas Piranhas, na minha casa, na rua

QUANDO: quando faltou energia

PORQUE: A falta de energia que gerou a falta de net fazendo assim 
minhas irmãs ficarem com raiva, mas, em contrapartida, isso serviu 
para as pessoas da rua poderem viver um momento de sentar e 
conversar sem o uso da internet

COMO: foi uma coisa inesperada, pegou a gente de surpresa

25
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A falta de 
energia nas 
Piranhas
Bem, todos nas piranhas tem celulares. Certo dia faltou internet em 
todos os lugares de Piranhas e foi uma noite muito chata. Assim 
que faltou net, faltou a energia junto, logo foi um desespero.
“Sem net e sem energia, e agora?” Falou a minha irmã. Minha mãe 
já era acostumada a ficar sem energia, porque antes nem energia 
tinha onde ela morava. Ela então foi atrás de uma vela porque 
lanterna não tinha. Meus primos e eu fomos brincar de esconde-
esconde no escuro. Depois de trinta minutos minha mãe escutou 
vozes lá fora, foi ver o que era e descobriu que eram as vizinhas na 
rua, falando sobre a novela Avenida Brasil. Minha mãe se juntou a 
elas, e eu e minha irmã fomos dormir logo depois.
E assim conseguimos vencer uma noite sem energia. Posso até 
dizer que foi um final bem legal.

Daniel Barbosa
PAULO VI

#apagão #brincadeiras #família #noite #Piranhas
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Cras II
Lide
QUEM: Samuel CRAS II

QUANDO: no final de semana

COMO: após meu amigo me convidar, comecei a gostar e jogo a 
mais de um ano

PORQUE: a partir de um convite

ONDE: na quadra de Vôlei

29
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Minha História
Sou Samuel, tenho treze anos e gosto de praticar voleibol nos fins 
de semana com meu treinador Diogo. Fazemos parte da escolinha 
de Vôlei de Acaraú, e lá convivemos em equipe pois meus amigos 
participam e lá nos tornamos uma verdadeira família. E também toco 
violão na igreja toda quinta.

Samuel
CRAS II

#voleibol #equipe #família #amigos #atividades
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Lagoa do 
Carneiro
Lide
QUEM: moradores da Lagoa do Carneiro (crianças, jovens, adultos e 
idosos)

QUANDO: frequentemente em nosso dia a dia

COMO: Algumas ações já estão no hábito dos moradores, já outras, 
ao serem marcadas a comunidade repercute e aguarda o evento

PORQUE: são hábitos que mudam a rotina dos moradores e alegram 
a comunidade

ONDE: na comunidade de Lagoa do Carneiro

33
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O lazer da 
comunidade 
de Lagoa do 
Carneiro
O que fazer na lagoa?
A comunidade de Lagoa do Carneiro situada a vinte e sete 
quilômetros da sede do município de Acaraú é uma zona rural. 
A tecnologia entra em contato com as brincadeiras tradicionais, 
porém as crianças normalmente estipulam o tempo de cada 
atividade.
Pela manhã e a tarde as crianças frequentam a única escola de 
ensino fundamental da comunidade e no contraturno escolar 

#lazer #brincadeira #Lagoa #pracinha #vaquejada
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frequentam o projeto social que fica no NAS da Lagoa. No turno da 
noite as crianças, adolescentes e adultos se reúnem na pracinha, 
onde fica a igreja católica, o parquinho e os pontos de encontro.
Nos finais de semana geralmente tem jogos no estádio da 
comunidade, então, muitos moradores vão assistir. Mas quando 
tem vaquejada toda a comunidade se envolve e frequenta o evento.

Alana
LAGOA DO CARNEIRO
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Juritianha
Lide
QUEM: Luciele, Michely e Mikelle

ONDE: No Pólo de convivência

QUANDO: 26 de outubro de 2017

PORQUE: Pelo convite para irmos para uma formação

COMO: Fomos ao Pólo, chegando lá fizemos várias atividades, e 
aprendemos de um jeito novo

37
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Um dia no Pólo
Nós acordamos ansiosas para ir ao Pólo claro. Fazia um mês 
que não víamos pessoas que poderíamos ver apenas duas vezes 
no ano, tipo o Edmilson, nosso professor.

Quando lá chegamos não tinha quase ninguém ao entrar mas 
na sala o professor pediu para que nos apresentássemos 
novamente. Quando chegou a hora do lanche foi a nossa hora 
de trocarmos ideias. Dissemos como foi o mês em nossas 
comunidades. Quando voltamos o professor propôs uma 
atividade, fazer um lide respondendo as questões: quem, onde, 
quando, porque e como. Ao terminar a atividade voltamos 
à sala e aprendemos um pouco mais até chegar a hora do 
almoço, no almoço conversamos e conhecemos outras pessoas, 
ouvimos música, fofocamos e brincamos. Ao acabarmos 
fizemos exercício no pátio do Pólo, proposto por Fernando. 
Nos divertimos muito jogando o jogo da velha e dando muitas 
risadas. Logo após os exercícios voltamos à sala e discutimos 

#aprender #amigos #pólo #comunidade #diversão
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os tipos de gêneros textuais. Depois de discutirmos isso 
produzimos um texto. Às três horas tivemos uma pausa para o 
lanche mas logo após retornamos à sala para dar continuidade à 
atividade. Quando terminamos entregamos ao professor. E nos 
despedimos de todos, porque o carro já havia chegado.

Michelle, Mikelle e Luciele
JURITIANHA

39



Referências
As ilustrações utilizadas foram adaptadas das imagens 
disponíveis nos links abaixo.

http://clipart-library.com/clipart/kcMnkEjoi.htm
http://worldartsme.com/images/grumpy-old-lady-clipart-1.jpg
https://st2.depositphotos.com/5178011/11602/v/950/depositphotos_116025880-
stock-illustration-boy-with-broken-arm.jpg
https://previews.123rf.com/images/memoangeles/memoangeles1310/
memoangeles131000006/23013698-Cartoon-kids-playing-soccer-Stock-Vector.jpg
https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1107/lenm110700112/9915250-
Illustration-of-Girls-Walking-on-the-Beach-Stock-Illustration-friends-cartoon.jpg
https://i.pinimg.com/736x/b4/15/97/b4159788a4eb24e216fb92a7585dc0c9--
fitness-silhouette-running-programs.jpg
https://previews.123rf.com/images/tigatelu/tigatelu1502/
tigatelu150200032/36776709-Tree-silhouette-cartoon-Stock-Vector-life.jpg
https://equinewellnessmagazine.com/wp-content/uploads/Boy-with-horse-
illustration_ThinkstockPhotos-453909499.jpg
https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-cartoon-kids-playing-vector-clip-
art-illustration-with-simple-gradients-each-on-a-separate-layer-154086662.jpg
http://static3.bigstockphoto.com/thumbs/4/1/5/large1500/51417802.jpg
https://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1506/
iimages150600061/41136387-Children-reading-and-writing-in-different-styles-
Stock-Vector-cartoon.jpg





GLOSSÁRIO

LIDE - Palavra aportuguesada do inglês “lead”, conduzir, liderar. O jornalismo usa o termo para resumir a 
função do primeiro parágrafo: introduzir o leitor no texto e prender sua atenção. 
Há dois tipos básicos de lide: o noticioso, que responde às questões principais em torno de um fato (o 
quê, quem, quando, como, onde, por quê), e o não-factual, que lança mão de outros recursos para chamar 
a atenção do leitor.
O caráter condutor do lide se aplica para quem lê e para quem escreve. Se ao produzir um texto você 
não avança, fica preso nos primeiros parágrafos, é muito provável que o problema esteja no lide -ele 
o conduziu a um caminho errado de estrutura de texto. Você não consegue mais escrever. O leitor, 
possivelmente, não conseguirá mais ler. Nesses casos, o melhor é refazer o lide.
Elabore seu lide de modo que um título atraente e informativo seja feito a partir dele com naturalidade. 
Não deixe para quem vai titular o texto (pode até ser você mesmo) a tarefa de decifrar o raciocínio do 
autor e juntar informações dispersas.vtv
fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_l.htm

NAS - Núcleo de Assistência Social, vinculado à Secretaria de Assistência Social do Governo de Acaraú.
fonte: http://www.ifan.com.br

POST - pronúncia: powst; língua: inglês. texto redigido e enviado para ser lido pela internet (p.ex., num 
site, página, blogue, nas redes sociais etc.)
fonte: dicionário Houaiss online https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1

TAG - “Tag” em inglês quer dizer etiqueta. As tags na internet são palavras que servem justamente como 
uma etiqueta e ajudam na hora de organizar informações, agrupando aquelas que receberam a mesma 
marcação, facilitando encontrar outras relacionadas.
Esse sistema de classificação não é novo e já era utilizado em bibliotecas para organizar livros em temas 
semelhantes. Se alguém queria procurar livros sobre “criação de gatos”, por exemplo, bastava procurar 
por essa palavra-chave.
Atualmente, na internet, as tags são relacionadas a diferentes conteúdos, como páginas de sites, 
postagens de blogs, fotos, programas para download, links e marcadores e até mesmo nas micro-
mensagens do twitter e nos sistemas de busca como o Google.
fonte: https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm
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